Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Zámostí-Blata konaném dne 19.9. 2016
od 18.00 hod.
Přítomni: Z. Konečný, K.Ederová, J. Vytejčková, G. Vítová, D. Snopek, J. Kejval
Nepřítomni: M. Cerman
Program: 1) Kontrola usneseni
2) Volby do zastupitelstva krajů
3) Pronájem obecního pohostinství
4) Místní poplatky
5) Oprava kanalizace
6) Různé

Zasedání zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Zapisovatelkou
jmenoval Juditu Vytejčkovou a ověřovatelé Květoslavu Ederovou a Davida Snopka. Konstatoval, že
zastupitelstvo je usnášeníschopné. Všemi přítomnými zastupiteli byl odsouhlasen program zasedání.
Ad1) Provedena kontrola usnesení
Ad2) Volby do zastupitelstev krajů – 7. a 8.října 2016
- dne 27.8. 2016 starosta jmenoval pí. Vytejčkovou zapisovatelkou okrskové volební komise
(§ 17 odst. 6 zákona)
- dne 16.9. 2016 proběhlo první zasedání okrskové volební komise ( § 15 písm. d) zákona)
- dne 22.9. 2016 starosta zveřejnil oznámení o době a místě konání voleb v obci
( § 27 odst. 1 zákona)
Ad3) Pronájem obecního pohostinství
-

současnému nájemci končí nájemní smlouva 31.12.2016
obec zveřejnila záměr pronajmout nemovitost č.p.40
do příštího zasedání zastupitelstva bude připraven návrh nájemní smlouvy k projednání

Ad4) Místní poplatky
Ke dni 19.9. 2016, bylo vybráno 85% místních poplatků.
Žádáme občany, kteří stále poplatky neuhradili, o okamžitou nápravu.
Ad5) Oprava kanalizace
- z důvodů probíhající výstavby na par.č. 217/8 a 217/10 bude v průběhu října provedena
úprava a prodloužení stávající kanalizace podél par.č.569/1 ,tak aby bylo technicky
umožněno napojení této nové nemovitosti.
- v rámci příprav této úpravy byl proveden monitoring kanalizace firmou Ekolservis,byla
vytýčena stávajíci trasa, doporučení fi.Ekolservis bude předáno stavební firmě, která
bude tyto úpravy a prodloužení provádět

Ad6) Různé
-

byla projednána stížnost pana Chlady. Při větších akcích v místním hostinci se pan Chlada
díky nevhodně parkujícím návštěvníkům obtížně dostává na svůj pozemek, a tímto žádá o
vybudování parkovacích míst mimo střed obce.

USNESENÍ
Zastupitelstvo Obce Zámostí-Blata s c h v a l u j e :

-

Program schůze obecního zastupitelstva dne 19.9. 2016

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19.30 hod
Starosta: Z. Konečný
Ověřovatelé: K. Ederova
D. Snopek
Zapsala: J. Vytejčková

Vyvěšeno : 29.9.2016
Sejmuto:

